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Θέμα 1: Βαζικοί Οπιζμοί (5+5+5 μονάδερ).  

Δώζηε ηνλ νξηζκό/πεξηγξαθή/καζεκαηηθό ηύπν ησλ παξαθάησ ελλνηώλ: 

(α) Πιεζπζκόο, δεδνκέλα, ηπραία κεηαβιεηή. 

(β) Δηαζπνξά, Ελδνηεηαξηνκνξηαθό εύξνο, ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο, ζπληειεζηήο 

θύξησζεο. 

(γ) Σθάικα ηύπνπ Ι, ζθάικα ηύπνπ ΙΙ, δύλακε. 

 

Θέμα 2: Βιοζηαηιζηική (25 μονάδερ).  

Πξνζδηνξίζηεθαλ ηα επίπεδα ζειελίνπ (κmol/l) ζηνλ νξό ηνπ αίκαηνο κηαο νκάδαο 

αζζελώλ κε θαξθίλν ηνπ ζπξενεηδνύο θαη κηαο νκάδαο ειέγρνπ πγηώλ αηόκσλ. Τα 

απνηειέζκαηα γηα ηε ζπγθέληξσζε ζειελίνπ είλαη: 

Αζθενείρ Υγιείρ 

n1 
1x  

s1 n2 
2x  

s2 

43 1,39 0.18 129 1,47 0,20 

Βξείηε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα επίπεδα ζειελίνπ ηνπ νξνύ ηνπ 

αίκαηνο αλάκεζα ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο πγηείο, ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0.05. 

 

Θέμα 3 (5+10+10+5 μονάδερ).  

(α) Τη πξνβιήκαηα ζα πξνθύςνπλ αλ πξαγκαηνπνηήζνπκε έιεγρν πεξηζζόηεξσλ ησλ δύν 

κέζσλ ηηκώλ κε ηε βνήζεηα πνιιαπιώλ z (ή t) tests; 

(β) Πνηα είλαη ε βαζηθή ηδέα ηεο αλάιπζεο δηαζπνξάο (δηαθύκαλζεο) σο πξνο έλα 

παξάγνληα; Πνηεο είλαη νη ζπληζηώζεο ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο;  

(γ) Πσο νξίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε δύν παξαγόλησλ ζε έλα γεληθεπκέλν ζρέδην 2 

παξαγόλησλ;  

(δ) Σε ηη δηαθέξεη ε γξακκηθή από ηε ινγαξηζκηθή παιηλδξόκεζε; 

 

Θέμα 4 (15+15 μονάδερ).  

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηεζηνζηεξόλεο (ng/dl) λέσλ αλδξώλ 

θξαηνύκελσλ θαη ε ειηθία θαηά ηελ νπνία θαηαδηθάζηεθαλ πξώηε θνξά γηα αδηθήκαηα 

πνπ αθνξνύλ ρξήζε βίαο: 

Επίπεδα Τεζηοζηεπόνηρ Ηλικία καηά ηην ππώηη καηαδίκη 

1305 

82 

11 



1000 12 

1060 15 

1005 16 

1150 18 

700 23 

450 30 

(α) Υπνινγίζηε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηα παξαπάλσ δεδνκέλα. Πσο 

ζπγθξίλεηε ε ηηκή ηνπ (α) κε ην δπλαηό εύξνο ηηκώλ ηνπ ρ; 

(β) Να δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ησλ ηεο ειηθίαο θαη ηνπ επηπέδνπ 

ηεζηνζηεξόλεο. Ο έιεγρνο λα γίλεη ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0.05. 

 

 

Φπήζιμερ Μαθημαηικέρ Σχέζειρ 

Σπληειεζηήο Pearson: 
, X Y

x y x y

E X YCov x y
 

 

One-sample t-

test 
 

 

(Normal population or n > 

30) and σ unknown. 

 

Paired t-test 

 

 

(Normal population of 

differences or n > 30) and σ 

unknown 

Two-sample 

pooled t-test, 

equal variances*  

[5] 

(Normal populations or n1 + 

n2 > 40) and independent 

observations and σ1 = σ2and 

σ1 and σ2 unknown 

Two-sample 

unpooled t-test, 

unequal 

variances* 
 

[6] 

(Normal populations or n1 + 

n2 > 40) and independent 

observations and σ1 ≠ σ2and 

σ1 and σ2 unknown 

 

http://wapedia.mobi/en/T-test
http://wapedia.mobi/en/T-test

